Årsmøte 2016
Foreningen arbeidshesten
Lørdag 5. november 2016
Kl 17:00
Rolstad Gård – Nes i Akershus
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Innkomne saker
Fra Arbeidshestens styre:


Presisering i reglementet for Brukshest ridning og kjøring og Skogshest
tevlinger:
Aldersgrense for start i konkurranser settes til dato for oppnådd alder (ikke
det året man oppnår gitt alder)
Forslag til vedtak:



Øke kontingenten for medlemskap til kr. 450.- pr. år. for enkeltmedlemmer,
550.- for famile og 650.- for lag og bedrifter.
Styrets begrunnelse: Utgifter til Bladet Arbeidshesten og drift av foreningen.
Forslag til vedtak:



Gjennomføring av Nordisk annethvert år i Brukshest kjøring,
skogskjøring og pløying. se saksfremlegg vedlegg 5
Forslag til vedtak: Årsmøte gir styret fullmakt til å inngå et samarbeid med
Sverge og Danmark hvor det enes om å gjennomføre Nordisk annethvert år i
alle grenene (brukshestkjøring, skogshestkjøring og pløying). Da får hvert
land ansvar for å organisere Nordisk hvert 6. år. Samarbeidslandene må
også bli enig om hvor mange ekvipasjer som inviteres og hvem som
kvalifiseres til Nordisk.
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Drøftingssaker


Bladet
o Evaluere 2016, innspill?

 Tibud om salg innkjøp og salg av boka “Arbeidshesten, en trofast sliter”
o Hvordan skal dette evt. foregå? Og vil det være lønnsomt for oss?


Arbeidshestensdag 2016,
o Evaluering. Videreføring?



Medlemskapet i Studie forbundet,
o Evaluering, hvordan kan vi få mer ut av det?



Aktivitets utvalget. Hva slags aktivitet ønsker vi å fremme?
Skal disse også møtes på styrehelg en gang i året?



NM i 2017
o Brukshest kjøring, skoghest kjøring og bruksridning i..... ?.
o Pløying: Bestemme tid og sted i god tid og koordinere med
danskene og svenskene
o Forslag: .....?



Årsmøte i 2017, hvor?

.
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Vedlegg 1

Årsmelding for Foreningen Arbeidshesten 2015/2016.
Styret:
Oddvar Vassliås - leiar
Arne K Stensby - nestleiar
Ynskje Kaldheim - kasserar
Gerd Bakke - skrivar
Tore Lunde – styremedlem
Varafolk:
Marianne Fossen
Jarle Johansen.
Laget har pr. 30.09.2016- 429 betalande medlemmer.
Møter:
Det er halde eitt årsmøte og ei styrehelg i Bergen i januar.
Elles har vi prøvd å halde eit telefonmøte kvar månad med unntak av sommarmånadane
Kurs og dommeropplæring:
Vi har fått VO støtte til ein del kurs. Dei fleste har gått i balanse slik at kursmidlane kjem i
tillegg. Kursa har vore i brukshestkøyring, skogskøyring, pløying og bruksriding.
Dette året har vi fått fleire nye dommarar.
I mange år har vi har hatt ein del dyktige utøvarar. Dei fekk tilbod om å verte dommar ut
frå realkompetanse.
Fem takka ja. Det er:
Kristian Kristianson, Jens Peder Nilsen, Frank Pedersen, Arild Himle og Øystein Lien
Elles held vi fram opplæringa med dei som starta på dommaropplæinga i fjor.
Andre aktiviteter:
Også i år delte vi stand på Dyrskuen i Seljord i lag med Telemark Hestavlslag
Der delte vi ut materiell og viste nokre filmar med hesten i arbeid.
Gerd og Musgjerd Prinsen «køyrde tømmer ein heil dag»
Desse innslaga var populære.
Fleire eldre/middelaldrande stod lenge og såg på og kom med kommentarar.
Nordisk Mesterskap i Danmark.
Skogshestkøyring:
Benedikte Hauge fekk 3. plass Anton Mayerhofer fekk 4.
Brukshestkøyring:
Her fekk Ynskje Kaldheim ein 2. plass i klassen for hest og Benedikte Hauge fekk med
seg ein 3. plass i ponniklassen.
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NM Brukshest, skogshest og bruksriding Sogndal 26-28 august.
Norgesmeister vart:
NM Brukshestriding:
1.Lina Hofslundsengen
2.Ina Tufteland
3. Øystein Lien
NM skogshest:
1.Odd Arne Solli
2. Jeanett Skophammar
3.Gunnvald Lien
NM Brukshestkøyring:
1. Jeanett Skophammar
2. FrankPedersen
3. Benedikte Hauge
NM Pløying Søgne 15. oktober.
1. Arild Tohn
2. Kjell Roar Hansen
3. Frank Pedersen
4. Øysten Lien
5. Jens Peder Nilsen
6. Benedikte Hauge.
Dette året skulle det vore Nordisk Meisterskap i Noreg. Det vart det ikkje. Det passa ikkje
for svenskane og då fann også danskane at dei ikkje ville delta.
Styret legg opp til at årsmøtet skal diskutere framtida til Nordisk Meisterskap.
Det er mange som har stor interesse for arbeidet med Arbeidshesten og legg ned utruleg
mange arbeidstimar og pengar på dette arbeidet.
Takk skal de ha.
Styret vil særleg takke dei som tek på seg å vere vertskap for meisterskapa.
Så takk til Sogndal og Søgne.
Vi vil også takke Inger Grønntun for dei flotte blada vi får fire gonger for året.
Styret.
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Vedlegg 2

Resultatrekneskap 2015/2016
Foreningen Arbeidshesten
Regnskap
2015/2016

Driftsinntekter
Medlemskontingent
annonse inntekter
diverse
Arrangementer
materiell
Løssalg blad
Studieforbund
Nordisk 2017
Sum driftsinntekter:

1) 182

Regnskap
2014/2015

190 000
10 000
2 000
2 500
10 000
5 000

186 950

223 349

219 500

208 889

41 479
029
3) 24 558
6) 10 523
9 487
4a) 24 645
2 584
2000

35 000
145 000
10 000
15 000
10 000
10 000

37 7593
118 712
25 125
20 913
7 639
8 664

261 305

225 000

218 812

4b)
7)
8)

532

Budsjett
2015/2016

8 806
9 884
9 864
8 363
3 900

Budsjett
2016/2017
9)
10)

1 925
1 950
12 888
5 176

200 000
10 000
2 000
5 000
10 000
8 000
4 000
5 000
244 000

Driftskostnader
Utgifter styret
Medlemsbladet
arrangementer
materiell
porto
Diverse utg
Dommeropplæring
Studieforbund
Nordisk 2017
Sum driftskostnader:

5)

2) 146

Rente inntekter

158

Driftsresultat:

-37 798

Balanse
Eigendeler

2015/2016

-Andre driftsmidler

DnB
Kassa
Inventar og utstyr

83 726
6 338

Sum eigendeler:

90 064

Eigenkapital og gjeld
Eigenkapital
Leverandørgjeld
Bankgjeld
Anna gjeld

90 064

Sum eigenkapital og gjeld

90 064

35 000
152 000
10 000
15 000
10 000
5 000
5 000
2 000
10 000
244 000

162
-5 500

-9 761

0

1)
2)
3)

Medlemstallet har gått ned til 429 betalende medlemmer.
1 blad koster 38 000.
Årsmøte 2015 kostet 5000,- Støtte til deltagere i Nordisk 5000,Skogshest kurs på Tysnes -1 500,- før støtte fra studieforbundet,
Kurs Sogn og Fjordene -1 600,- Reelle utgifter 14 700, resten
kommet inn som kursavgift mm under arrangementer under
driftsinntekter.
4) Weboppdatering 7 200,- ikke budsjettert, Tilstedeværelse på
dyrskuen ’15 og ’16: 4000,- Feil betalt kontingent 7600,- balansert
opp mot diverse inntekter (4b).
5) Styreghelg i Bergen total 23 000,- Godtgjørelse verd: 15 000,6) 6 380,- kjøre kjegler til konkurranse hengeren, innkjøp av
profileringsklær som er solgt.
7) Solgte profilerings utstyr.
8) Løssag pr blad mellom 1 173 og 2 691.
9) Forutsatt økning kontingent med 50,- pr medlem
10) Må jobbes aktiv med å få inn annonser i bladet.
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Vedlegg 3

Styrets forslag til arbeidsplan:

Få aktivitets utvalg fulltallig og i gang
Fortsette med å koordinere dommeropplæring
Se på hvordan vi kan øke inntekter til foreningen, annonser etc.
Samarbeid med Danmark og Sverge når vi setter dato for NM/Nordisk i 2017 for
skogshest, brukskjøring og pløying slik at det ikke kolliderer med Svenske eller danske
mesterskap.
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Vedlegg 4

Valg

Foreningen Arbeidshesten
Årsmøte 2016
Leder velges av årsmøtet. Utover valg av leder,velges det styre-/varamedlemmer av
årsmøtet. Styret fordeler selv verv og funksjoner mellom seg.
Det vil si at det i år skal velges leder, to styremedlemmer og to varamedlemmer.

Valgnemnda sin innstilling ved Steinar Ståland:

8

Vedlegg 5
Gjennomføring av Nordisk annethvert år i Brukshest kjøring, skogskjøring og
pløying.
(Nordisk i brukshest ridning har kun vært gjennomført de årene det er Nordisk i Sverge.)
Å organisere Nordisk krever en del mer enn å gjennomføre et NM. Både
organisasjonsmessig (flere hester, deltagere, krav til oppstalling, flere dommere mm) og
økonomisk (utgifter ifm oppholdt av utenlandske dommere, leie av anlegg mm) Også de
årene Nordisk er i Danmark eller Sverge påbeløper det seg utgifter: reiseutgifter til
dommer(e) og støtte til deltagere i Nordisk (1000,- pr deltaker).
Også for de som deltar i Nordisk, og for de som ligger i topp sikte kan det bli hvert år,
brukes det både mye tid og penger på dette.
Arbeidshesten sin økonomi er ikke anstrengt, men vi ser at vi må ta grep for å unngå
underskudd i regnskapet i årene som kommer. Det har også kommet signaler fra Danmark
at de sliter med å rekruttere nye medlemmer/deltakere og at det er pr i dag kun en liten
gruppe som er aktiv rundt brukshest kjøring og skogshestkjøring. De siste årene har
Svenskene ikke deltatt i Nordisk når den har vært i Norge eller Danmark. Det er usikker
hva som er årsaken til det.
Kvalifisering til Nordisk må også diskuteres. De som fikk 1. plass de 2 årene mellom
Nordisk, hvis det er samme person begge årene er det den som fikk 2. plass siste året før
Nordisk? Kun de som har 1.,2. (evt 3.) plass kvalifiseres til Nordisk påfølgende år, årene
innimellom er man kun Norgesmester? Inviteres det kun 2 ekvipasjer pr klasse? (Norge og
Danmark har tidligere invitert 3 ekvipasjer i hver klasse, mens Svenskene har invitert 2
ekvipasjer pr klasse)
Under Nordisk har det blitt invitert hoveddommere (og skrivere) fra nabolandene.
Organiserende land har ansvar for kost og losji til disse, mens landet som sender har tatt
ansvar for å dekke reiseutgiftene. Er dette noe som skal diskuteres?
I 2017 er det Norge som har ansvar for Nordisk, og Foreningen Arbeidshesten er innstilt
på at den skal gå som planlagt.
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